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 Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) – це 

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб, 
відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також 
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. 

            Суб’єктами ЄДРПОУ є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її 
законодавства. 
            ЄДРПОУ, як адміністративна складова статистичного реєстру підприємств, є 
важливим інфраструктурним компонентом державної статистики України. Завдання з 
ведення ЄДРПОУ покладені на органи державної статистики відповідно до Закону України 
“Про державну статистику” та Положення про ЄДРПОУ, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.06.2005 № 499 зі змінами). 
            Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, 
а також унесення змін до ЄДРПОУ, є надходження з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі − ЄДР) до 
органу державної статистики відомостей про вчинення реєстраційних дій, передбачених 
Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань”.  
           У 2012-2014 роках відповідно до Закону України від 01.07.2010 № 2390-VІ “Про 
внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” було проведено звіряння даних ЄДР із даними відомчих реєстрів органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами проведеної роботи 
були уточнені дані ЄДРПОУ, кількість суб’єктів якого зменшено за рахунок тих, які були 
взяті на облік до 2004 року, і які не здійснили дій щодо включення в ЄДР відповідно до 
Закону. 

            Дані про кількість юридичних осіб наведені з урахуванням зазначеного уточнення у 
розрізі міст та районів й організаційних форм.  
 


